
Trường đại học KAGAWA Để nhập học vào bậc đại học : Học  phí và các chi phí khác（Tại thời điểm tháng 4/2015）

Địa chỉ liên hệ :

Sinh viên đại học

Sinh viên sau đại học

Nghiên cứu sinh

Phí dự thi Phí nhập học Học phí

Chế độ học bổng và miễn giảm học phí :

Tình hình nhà ở :

Để nhập học vào bậc sau đại học 

Đăng ký để nhận được thông tin tuyển sinh của trường

Ký túc xá du học sinh :

Nhà trọ tư nhân :

Chế độ bảo lãnh việc thuê nhà cho các du học sinh của tỉnh Kagawa

Ký túc xá Hanazono :

Ký túc xá giao lưu quốc tế :

Trường đại học KAGAWA là trường đại học tổng hợp bao gồm 6 khoa : Khoa giáo dục, 
khoa luật, khoa kinh tế, khoa y, khoa kỹ thuật, khoa nông nghiệp và 8 khoa nghiên cứu 
sau đại học của các chuyên ngành giáo dục, luật, kinh tế, y học, kỹ thuật, nông nghiệp, 
quản lý vùng khoa nghiên cứu liên kết giữa trường đại học Kagawa và trường đại học 
Ehime. Toàn trường có khoảng 7000 sinh viên bao gồm cả bậc đại học và sau đại học, 
trong đó du học sinh người nước ngoài có khoảng 200 bạn.

●Chương trình chính quy
Sinh viên cần tham dự kỳ thi của trường đại học Kagawa dành cho du học sinh theo 
hình thức tư phí.
Điều kiện dự tuyển : Thí sinh đã hoặc dự kiến sẽ hoàn thành 12 năm ở bậc học phổ 
thông tại Việt Nam và đã tham dự kỳ thi dành cho du học sinh do cơ quan hỗ trợ học 
sinh Nhật Bản tổ chức. Thông tin tuyển sinh sẽ được thông báo công khai vào 
khoảng tháng 8 hằng năm, và từng khoa sẽ tổ chức thi nhập học riêng. Để biết thêm 
chi tiết, vui lòng xem thông tin tuyển sinh.

Bên ngoài bì thư, ghi bút đỏ dòng chữ “私費外国人留学生入試学生募集要項及び
大学案内請求”(Tạm dịch là: Đăng ký hồ sơ thông tin tuyển sinh dành cho du học 
sinh theo hình thức tư phí và cẩm nang giới thiệu trường đại học). Bên trong bì 
thư chuẩn bị sẵn một bì thư lớn khổ 33*24cm ghi rõ địa chỉ người nhận và dán 
sẵn tem trị giá 300 Yên nếu bạn đang ở Nhật hoặc dán tem tương đương với phí 
vận chuyển tài liệu nặng khoảng 470gram bằng hàng không nếu bạn đang ở 
nước ngoài. Trường sẽ gửi thông tin tuyển sinh cho bạn bằng phong bì này. 

Địa chỉ gửi thư 

●Chương trình dành cho sinh viên dự giảng đặc biệt theo chế độ du học trao đổi  
Sinh viên của trường có ký kết hiệp định trao đổi sinh viên với trường đại học 
Kagawa có thể vào học tại trường 1 năm với tư cách là sinh viên trao đổi, dự giảng 
đặc biệt (Sinh viên không chính quy). Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với văn 
phòng trường hiện tại thí sinh đang theo học.

●Chương trình nghiên cứu sinh bậc đại học :
Điều kiện dự tuyển : Thí sinh đã hoặc chuẩn bị tốt nghiệp đại học, hoặc  có trình độ 
tương đương (Sinh viên không chính quy). Thí sinh có nguyện vọng vui lòng liên hệ 
với các khoa.

  Một trong những học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài mà các bạn có 
thể đăng kí trước khi sang Nhật là học bổng của Bộ Giáo dục Nhật Bản. Để biết thêm 
thông tin chi tiết, các bạn hãy liên lạc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Ngoài 
ra, Quỹ giao lưu quốc tế của trường đại học Kagawa hàng năm cũng có kế hoạch 
trao 4 suất học bổng trị giá 60,000 Yên/tháng, 3 suất học bổng trị giá 30,000 
Yên/tháng hoặc 3 suất trị giá 25,000 Yên/tháng cho các sinh viên quốc tế. Thêm vào 
đó còn, có các học bổng từ của các tổ chức tư nhân, đoàn thể, cơ quan hỗ trợ học 
sinh Nhật Bản...Hơn nữa, đối với các sinh viên chính quy có thành tích xuất sắc gặp 
khó khăn về tài chính, trường còn có chế độ miễn giảm học phí.

Đây là ký túc xá  dành riêng cho du học sinh, được xây dựng từ năm 1991, gồm 
32 phòng đơn và phòng bếp, phòng giặt, phòng tắm chung. Theo nguyên tắc, thí 
sinh chỉ có thể đăng ký ở ký túc xá sau khi sang Nhật trong vòng 1 năm.

Tiền nhà : 5,900 Yên/tháng (Chưa bao gồm chi phí điện, gas, nước...)

Đây là ký túc xá dành riêng cho du học sinh, được xây dựng từ năm 1999, rất gần 
với khoa y. Theo nguyên tắc, thí sinh chỉ có thể đăng ký ở ký túc xá sau khi sang 
Nhật trong vòng 1 năm.

Tiền nhà (Chưa bao gồm chi phí điện, nước, gas...):
Phòng đơn                                 (3phòng):  5,900 Yên/tháng
Phòng đôi cho vợ chồng  (1Phòng):14,200 Yên/tháng
Phòng dành cho gia đình (6Phòng):14,200 Yên/tháng

Đây là ký túc xá mới thuê lại từ năm 2013 dành riêng cho du học sinh, gồm 15 
phòng đơn và phòng sinh hoạt chung, phòng giặt, phòng tắm. Theo nguyên tắc, 
thí sinh chỉ có thể đăng ký ở ký túc xá sau khi sang Nhật trong vòng 1 năm.

Tiền nhà 15,000 Yên/tháng (Chưa bao gồm chi phí điện, gas, nước...)

Trong trường hợp thuê nhà trọ bên ngoài ký túc xá của trường, Hiệp hội hỗ trợ về 
sinh hoạt của trường sẽ tư vấn và giới thiệu. Tiền thuê nhà sẽ khác nhau tùy vào 
diện tích, thường dao động trong khoảng 20,000 Yên đến  60,000 Yên/tháng.

Chế độ bảo lãnh việc thuê nhà cho các du học sinh của tỉnh Kagawa
Là chế độ mà trong đó Hiệp hội giao lưu quốc tế của tỉnh Kagawa sẽ bảo lãnh cho 
du học sinh thuê nhà trọ tư nhân.

  ※Phí sinh hoạt: Chi phí sinh hoạt bình quân tại tỉnh Kagawa là 50,000 Yên/tháng.

●Chương trình chính quy :
Bắt buộc phải tham gia kì thi tuyển sinh được các khoa nghiên cứu sau đại học ở mỗi 
khoa tổ chức. Các khoá học đặc biệt của khoa nghiên cứu nông nghiệp thì chỉ cần sự 
đồng ý của giáo sư hướng dẫn trực tiếp là có thể nộp hồ sơ, khoa sẽ dựa trên các hồ 
sơ đăng ký để xét chọn.
Ở các khoa nghiên cứu khác nhau thì tư cách, thời gian và hình thức dự tuyển cũng 
sẽ khác nhau, do dó cần liên lạc trực tiếp với từng khoa để biết thông tin chi tiết.

●Chương trình dành cho sinh viên dự giảng đặc biệt, nghiên cứu sinh nghe giảng 
đặc biệt theo chế độ du học trao đổi: 
Sinh viên của trường có ký kết hiệp định trao đổi sinh viên với trường đại học 
Kagawa có thể vào học tại trường 1 năm với tư cách là sinh viên trao đổi, dự giảng 
đặc biệt hoặc nghiên cứu sinh đặc biệt (Sinh viên không chính quy). Để biết thêm chi 
tiết, vui lòng liên hệ với văn phòng trường hiện tại thí sinh đang theo học.

●Chương trình nghiên cứu sinh bậc sau đại học :
Điều kiện dự tuyển : Thí sinh đã hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chương trình học thạc sĩ, 
hoặc  có trình độ tương đương (Sinh viên không chính quy). Thí sinh có nguyện vọng 
vui lòng liên hệ với các khoa.
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Trường đại học KAGAWA

●

Trường đại học quốc lập KAGAWA
Tỉnh Kagawa, thành phố Takamatsu, Saiwai 1-1. Post code : 860-8521

Điện thoại+81-87-832-1149　FAX+81-87-832-1192
Văn phòng quốc tế　E-mail ： soryugat@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

URL ： http://www.kagawa-u.ac.jp/

Cẩm nang nhập học 
dành cho du học sinh 
người nước  ngoài năm 

K A G A W A  U N I V E R S I T Y

Mùa xuân

Mùa thu

Mùa hè

Mùa đông

Bậc đại học : Gồm các khoa và chuyên ngành :
Khoa giáo dục

Chuyên ngành đào tạo giáo viên giảng dạy bậc phổ thông
Chuyên ngành môi trường phát triển con người

Khoa luật
Chuyên ngành luật

Khoa kinh tế
Chuyên ngành kinh tế, Chuyên ngành hệ thống kinh doanh
Chuyên ngành hệ thống xã hội tại địa phương

Khoa y
Chuyên ngành y
Chuyên ngành điều dưỡng

Khoa kỹ thuật
Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng hệ thống an toàn
Chuyên ngành kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin
Chuyên ngành kỹ thuật hệ thống cơ khí thông minh
Chuyên ngành kỹ thuật chế tạo vật liệu

Khoa nông nghiệp
Chuyên ngành ứng dụng công nghệ sinh học

Bậc sau đại học : Gồm các khoa nghiên cứu và chuyên ngành :
Khoa nghiên cứu giáo dục (Đào tạo bậc thạc sĩ)

Chuyên ngành giáo dục phổ thông
Chuyên ngành giáo dục hỗ trợ đặc biệt
Chuyên ngành giáo dục giáo khoa
Chuyên ngành tâm lý học đường lâm sàng

Khoa nghiên cứu luật học (Đào tạo bậc thạc sĩ) 
Chuyên ngành luật học

Khoa nghiên cứu kinh tế học (Đào tạo bậc thạc sĩ)
Chuyên ngành kinh tế học

Khoa nghiên cứu liên quan đến y học (Chỉ đào tạo bậc thạc sĩ)
Chuyên ngành điều dưỡng học

Khoa nghiên cứu liên quan đến y học (Đào tạo bậc tiến sĩ) 
Chuyên ngành y học cấu trúc chức năng
Chuyên ngành kỹ thuật quản lý thông tin phân tử
Chuyên ngành y học trạng thái bệnh môi trường xã hội

Khoa nghiên cứu kỹ thuật (Đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ)
Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng hệ thống an toàn
Chuyên ngành kỹ thuật hệ thống thông tin bảo mật
Chuyên ngành kỹ thuật hệ thống cơ khí thông minh
Chuyên ngành kỹ thuật chế tạo vật liệu

Khoa nghiên cứu nông nghiệp (Đào tạo bậc thạc sĩ)
Chuyên ngành sản xuất tài nguyên sinh học
Chuyên ngành vận dụng tài nguyên sinh học
Chuyên ngành khoa học đường hiếm
Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh đến từ các nước trong khu vực châu Á,
châu Phi và Thái Bình Dương
Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh chủ đề “An toàn ẩm thực Nhật Bản”

Khoa nghiên cứu quản trị địa phương (Học vị dành cho công việc chuyên môn)
Chuyên ngành về quản trị địa phương

Khoa  hợp tác nghiên cứu giữa trường đại học Kagawa và trường đại học Ehime 
(Học vị dành cho công việc chuyên môn)

Chuyên ngành luật học（Tạm thời không tuyển sinh）
Khoa hợp tác nghiên cứu với khoa nông nghiệp - bậc sau đại học thuộc trường đại học Ehime

Chuyên ngành sản xuất tài nguyên sinh học
Chuyên ngành vận dụng tài nguyên sinh học
Chuyên ngành an toàn môi trường sinh học

Saiwaicho 1-1, Takamatsu-shi Kagawa-ken, 760-8521 JAPAN
Entrance Examination Group, Kagawa University

Takamatsu

●Khoa giáo dục, Khoa nghiên cứu giáo dục bậc sau đại học
Phòng giáo vụ khoa giáo dục Trường Đại học Kagawa
Thành phố Takamatsu, Saiwai 1-1. Post code : 760-8522
Tel: +81-87-832-1411
Fax: +81-87-832-1414
Email: lgakum3@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

●Khoa luật, Khoa nghiên cứu luật bậc sau đại học, 
Khoa nghiên cứu luật của chương trình liên kết giữa
Trường Đại học Ehime và Trường Đại học Kagawa 
Phòng giáo vụ 1 khoa luật Trường Đại học Kagawa
Thành phố Takamatsu, Saiwai 2-1. Post code : 760-8523
Tel: +81-87-832-1806
Fax: +81-87-832-1821
Email: jegakum1t@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

●Khoa kinh tế, Khoa nghiên cứu kinh tế bậc sau đại học,  
Khoa nghiên cứu quản trị địa phương
Phòng giáo vụ 2 khoa kinh tế Trường Đại học Kagawa
Thành phố Takamatsu, Saiwai 2-1. Post code : 760-8523
Tel: +81-87-832-1813
Fax: +81-87-832-1821
Email: jegakum2t@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

●Khoa y, Khoa nghiên cứu y bậc sau đại học
Phòng giáo vụ khoa y Trường Đại học Kagawa
Quận Kita, khu Miki, Ikenobe 1750-1 . Post code : 761-0793
Tel: +81-87-891-2074
Fax: +81-87-891-2076
Email: mdsosenm7@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

●Khoa kỹ thuật, Khoa nghiên cứu kỹ thuật bậc sau đại học
Phòng giáo vụ khoa kỹ thuật Trường Đại học Kagawa
Thành phố Takamatsu, Hayashi 2217-20. Post code : 761-0396
Tel: +81-87-864-2028
Fax: +81-87-864-2031
Email: kokyomu2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

●Khoa nông học, Khoa nghiên cứu nông học bậc sau đại học, 
Khoa nghiên cứu nông học trong chương trình liên kết với Trường Đại học Ehime
Phòng giáo vụ khoa nông học Trường Đại học Kagawa
Quận Kita, khu Miki, Ikenobe 2393 . Post code : 761-0795
Tel: +81-87-891-3015
Fax: +81-87-891-3022
Email: agakum@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

＊( l ) là chữ cái trong bảng chữ cái ABC, không phải số một.
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